
 الرحيم الرحمن هللا بسم

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن ال تَْشُعُرونَ )  (َوال تَقُولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل هللاه
(154)البقرة:

 

جرامي الذي طال ِرَجاِل الطهِرْيقَِة النهْقَشبَْنِديهة يستنكر العمل اإل بيان َجْيش

التحالف  هليتمسؤوالسعوديهة ويحمل  بها في المملكة العربيةأفي  امسجد

 الالوطني في بغداد
 .أيها الشعب العراقي األبي

 .يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية

 .أيها األحرار في العالم أجمع

إن الموقف المشرف للمملكة العربية السعودية ملكا وشعبا وجيشا في الدفاع عن حياض أمتنا العربية 

بطل مؤامراتهم أنسانية وسالم واإلعداء العروبة واإلأ ظغاأما محالف العربي هو واإلسالمية وقيادتها للت

تطرفهم وعقائدهم الضالة  سمومهم ويوسعوا دائرة اوثن ينفأن عطماعهم ألجم طموحهم وأوتخرصاتهم و

مملكة سالم ورمز عزتها الربكهم تالحم والتفاف العرب والمسلمين والمجتمع الدولي حول بيضة اإلأف، الرخيصة

العربية السعودية الشقيقة وحكمة خادم الحرمين الشريفين وحنكته وشجاعته في التصدي لكل مؤامرات ماللي 

ن ينجزوا مشروعهم التوسعي أوقطع الطريق عليهم من ، سالميةمتنا اإلأطهران المجوس ضد شعبنا العربي و

 .لمصالح الدوليةبا ضراررهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة واإلفي بث التطرف واإل

بها في المملكة إال غيض من فيض جرائمهم أفي  ارهابي الشنيع الذي طال مسجدجرامي اإلوما هذا العمل اإل

صدقها لمقام حضرة خادم الحرمين أن نتقدم بخالص تعازينا وأليمة إال وال يسعنا في هذه المناسبة األ، رهابيةاإل

حفظهم هللا )مين وولي ولي عهده وولي عهده األ (حفظه هللا ورعاه)الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

صيل وذوي الشهداء مراء وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العربي األوالسادة األ (ورعاهم

 ،فضل ممن جاد بنفسه هللأوهل تجد  ،جرامي وهم يذودون بمهجهم في سبيل هللافي هذا العمل اإل االذين سقطو

نسأل هللا تعالى أن يتغمد ، وليه راجعونإنا إنا هلل وإو، عنده بمقدار ءشيعطى وكل أخذ وله ما أن هلل ما إو

 .ياكم الصبر الجميلإويلهمنا و ،الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنته

يران في عراقنا الحبيب وما زال إذناب أكثيرا من مؤامرات  نهْقَشبَْنِديهةَجْيُش ِرَجاِل الطهِرْيقَِة اللقد واجه جيشكم 

من الحقائق والعبر  ين الصراع بين حقنا وباطلهم كثيرومما استخلصناه في مياد ،يذود عن حياض الدين والوطن

 ي:ونؤكد ما يل ،التي ال غبار عليها

ب ذناأخبث ذنب لماللي طهران في المنطقة هو التحالف الالوطني في بغداد وهو العقدة الجامعة لكل أإن  .1

 .ان في المنطقة العربية والعالميرإ

 .رهابي الشنيع تدبيره وتخطيطه من قبل التحالف الالوطني في بغدادجرامي اإلالعمل اإلهذا ن إ .2

وارتباطه بالتحالف الالوطني في  إليرانجرامي الشنيع هو ذنب رخيص ي مسمى يتبنى هذا العمل اإلأن إ .3

 .بغداد
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